"Het blijft een heet hangijzer dat homohuwelijk..."
U bent als kunstenaar geen voorstander van het huwelijk?

Huwelijk rijmt op gruwelijk. Het is een achterhaalde instelling. Een administra tieve handeling. Niet meer
waard dan de kosten van de drukinkt en het papier. Een vodje papier. Nog niet geschikt als pleepapier.
Een zwaktebod voor VVD-ers en EO aanhangers.
De huwelijksverbintenis is een versleten, zilveren dubbeltje van je opoe uit haar ouwe sok, maar dan op
zijn kant.
Het valt om.
Een kwartje wordt het nooit, om over een knaak maar helemaal de bek stijf dicht te houden en de zipper
van de wit uitgeslagen gulp omhoog, dan houden we het vandaag tenminste nog droog want daar zitten we
echt niet om verlegen als ijve rige studenten van bewijzen uit het ongerijmde.
Over dat homohuwelijk- homosexualiteit is en blijft een gruwel in de ogen des Heeren zo als de Heilige
Schrift zo overduidelijk zegt in het O.T. – zullen we maar helemaal zwijgen, want dan zijn we morgen om
dezelfde tijd nog niet uit geluld en dat zouden ze wel willen bij het COC.
Wat denken ze wel, die tweeverdienende mannen in één huishouden bezegeld met een samen
levingscontract?
Ik wil helemaal niet gelijk gaan discrimineren of ze echt niet beledigen in hunne zelf gekozen nooddruft
hoor, maar in biologisch opzicht blijven ze toch echt infe rieur aan de heterootjes met hun op volle kracht
werkende voortplantings mecha nismes!
De ondernavelse kinderfabriek bedoel ik.
Volcontinu vierploegendienst tussen de klamme lappen in die echtvereniginge tjes!
Doorstomen met die hap voor we het zuur krijgen. Nachwuchs fokken tot je er bij neer valt.
De vrouw als baarmachine. Een gemechaniseerd mensbeeld. Baarmoederlijke tiepes met peredrups
figuren.
Nee, dan word ik nog liever beroeps homophiel, heb ik meer lol! Kan het mooier in onze Virtual Reality?
Denken de mannen die uitsluitend van mannen houden soms dat ze in de verre toekomst een bruin kindje
via hun poepertje kunnen werpen of door een chirug in te kunnen laten naaien in een kunstmatig
geschapen buidel gelijk een kangeroe?
Hetgeen onmogelijk is met de huidige stand van medische zaken en daarom zijn zij gewoon evolutionair
biologies inferieur aan de heteroseksjuwele medemensch, die eierstokken kiest voor zijn zuur verdiende
geld, een leuk liefdesnestje bouwt in de Vinex, het koekoeksjong er uit werkt, die krijgt een wel verdiende
schop on der zijn meurende hol en vervolgens fladderend met armen, benen en tong van bil gaan met de
buuf om flink wat buitenechtelijke bastaardjes te kweken, naar het gebod Gaat Henen en Vermenigvuldigt
U In Grote Getale zullen we ze halen! Morgen brengen, zul je bedoelen!
Luitjes die dan later weer fijn voor hun verwekkers kunnen gaan zorgen en een inkomen moeten ophoesten
voor die grijze golfers!

Ik doe nu eenmaal ook liever niks op mijn ouwe dag dan een potje ouwe hoeren en interessant willen
wezen met mijn misselijke makende verha len zum Kotzen aan toe!

Homosexualiteit is niet alleen een hot item, maar vooral het smakelijke toetje na de heterosexuele
hoofdmaaltijd, dat wil ik wel toe geven, maar niet meer dan dat. Het blijft een heet hangijzer, dus laat maar
hangen die hap. Ik ben ontzettend voor de homos en zal ze nooit beledigen want voor je het weet zit je in
de bajes. Iemand afsijken om zijn seksjuwe len identiteit? Helemaal niet!
Je moet er alleen niet gelijk een religie of een homohuwelijk van maken met een drie verdiepingen
bruidstaart voor toe en zoenen recht op de bek bij de burgerlijke stand, want daar steek ik een stokje voor
als ambtenaar van de Burgerlijke Huwelijkse Stand.
Wel moeten we het gelijkslachtelijke divertissement in stand houden als folklore, anders is het leven
kleurloos. Toch zal het altijd een interessant issue binnen de EO blijven, maar dat mag de pret niet
drukken! Ik hoorde uit betrouwbare bronnen dat daar heel wat nichten werken, net als in het Bijbels
Museum en in het galerie wezen.
En het moet vooral niet te openlijk al die uitingen van gedemonstreerde homoseksjuwaliteit; een beetje
stiekem in de bosjes met zijn tweetjes of drietjes, even wat gezamenlijke rek- en trek oefe ningen met je
verhitte kop rond spiedend boven de struiken op zoek naar andere ongewassen, geurige heren bipsen om
met natte tong tot op je tenen gevoelsgenoten te besnuffelen waar je voor- noch achternaam van kent, doch
uitsluitende het ondernavelse even vluchtig verkent tot wederzijdse verlichting en dan gaan we weer naar
de volgende mijlpaal, piespaal nummer zoveel, dan blijft het spannend. Hoe meer zielen hoe meer vreugd
in de bosjes, daar bij die molen, die mooie molen. Verboden lusten zijn de lekkerste lusten. Ik zeg daar
gewoon op: Buk nog een keer! Ik houd helemaal niet van seksjuwelen betrekkingen met onbekende dames
en heren, want voor je het weet ga je hees praten door een gonorrheuze keel ontsteking, dus laat deze
beker aan mij voorbij gaan!
Het leven moet wel een beetje ranzig zijn en aangekoekt voor de pittige smaak, anders is er toch geen zak
aan? En vooral niet sex gaan organiseren in Club verband! Ik moet niets hebben van geïnstitutionaliseerde
smeerlapperij in sexclubs of gezellige avondjes in de Casa Rosso waar ze op het toneel neuk lessen voor
gevorderden geven. Ajakkes! Ik denk dat ik de Bilpartij Voor De Vrijheid maar even op richt als onder
afdeling van de Bond Van Wederzijdse Saamhorigheid. Zou Geert Wilders daar niets voor voelen met die
mooie Mozart kop vol geblondeerd haar? Ik moet hem toch gauw weer eens bellen op zijn geheime
nummer!

U bent toch niet bisexueel?

Weettikveel! Iedereen is bisexueel in aanleg, behalve zij die het nog niet weten van zich zelf. Ik heb de
naam een zeer gevaarlijk, avontuurlijk, onberekenbaar en moeilijk man te zijn, een obsedé sexuel, een
seksjuwelen alles verslindende eter gelijk een pterodactylus uit de prae historie en laat mij om die his
torische reden dan ook niet beperken door de tamelijk eenzijdige keuze voor het zompige vrouwelijk
geslachtsdeel dat an sich als natte perzik toch ook zo nu en dan heel interes sante kanten heeft als je je er
even in verdiept met behulp van een vergrootglas, dan lijkt het op de Grotten van Han met al die stalag
mieten en stalactieten, dan zie je het leven er in op komen als het getij.
Het bloeit en broeit waar het altijd weer boeit. Eb en witte vloed met schuimkoppen en schedebab bels.
Een audio visueel genoegen. Waarom zou je je beperken in het leven tot één geslacht? Zou een saaie
boel worden! Is er dan niet meer onder de zon?

Het leven is een eenmalige aanbieding en daar moeten we profijt van trekken. Ik parfumeer mij zelve al
jaren lang op de zeven heilige plaatsen van het lichaam met Chanel Egoïste en dat doet menigeen
twijfelen aan mijn seksjuwelen identiteit en aan mijn integriteit! Gek, hè! Zo kreeg ik gisteren nog een email
vanuit een Friese boerenstulp van een mij totaal onbekende Friese meneer nabij Heerenveen, een ex boer
die in zijn euvele overmoed een galerietje was begonnen, die mij meldde dat ik a-professioneel was als
beeldend kunstenaar. Galerie Saffier noemde hij zijn brakke hut.
Niet dat hij ooit werk van mij had gezien, maar hij had genoeg over mij gehoord van een gerefor meerde
gepensioneerde tekenleraar uit Drenthe (kut met krenten). Nou, dan weet je het wel waar meneer zijn info
vandaan haalt!

Ik heb als artiest met minstens dertig vertegenwoordigers van het menselijk geslacht in extenso en ad
ultimo de lichamelijke liefde bedreven in alle rangen en standen, van horizontaal naar verticaal tot
omgekeerd hangend als zwaantje in de ringen in de ringen aan toe, upside down en inside out, bij voorkeur
op een broeierige zomer avond op de achterbank van een Mercedes 160 D, zoals in 1965 met een
radiotechnicus die van de Herenliefde was, maar ook wel eens bij volle maan boven in een perzikenboom,
dan weer in de branding van The Atlantic bij Val André, om daarna weken lang de hemel en de clerus te
lasteren met gierende orgasmes op het altaar van een verlaten kerk in zuid Frankrijk en op een blauwe
hard stenen zerk van een Parijse begraafplaats met een zak Japanner om de stand bij te houden. Ik heb mij
toen helemaal vet cool Gothic gevoeld. De vleermui zen wiekten onrustbarend om het liefdesgebeuren
heen en als iets sfeer geeft! Ook goejenavond!
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